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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Certifikace BREEAM a LEED 
Jméno autora: Jan Hammerbauer 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technologie staveb 
Oponent práce: Ing. David Bureš, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: HOCHTIEF CZ a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Analyzované metodiky jsou všeobecně známé, nicméně požadavek na jejich kvalifikované srovnání klade na autora práce 
ne zcela nízké nároky. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Autor práci zpracoval v souladu se zadáním. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autor sjednotil kritéria a porovnal metody certifikace BREEAM a LEED. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Porovnání certifikací BREEAM a LEED je dostatečně opublikováno, bylo by vhodné přidat demonstraci výsledků na 
konkrétním praktickém příkladě. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková stránka práce nesplňuje zcela požadavky kladené na odborný text. V práci lze nalézt nezanedbatelné množství 
gramatických chyb. Citované tabulky jsou převzaté jako obrázek, z tohoto důvodu nejsou dobře čitelné. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Je hrubým nedostatkem, že autor v práci užívá téměř výhradně internetové zdroje. Navíc autor v některých případech 
neodkazuje na původní zdroj; např. v citaci č. 12 by bylo žádoucí odkazovat přímo stránky České rady pro šetrné budovy, 
nikoliv přebírat informace zprostředkované společností ISOVER. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Předložená práce vykazuje značně rozdílnou úroveň věcné a formální stránky. Po stránce věcné je zpracována kvalitně, zcela v 
souladu se zadáním. Má rovněž potenciál pro případné praktické využití. Slabou stránkou je formální zpracování práce, 
zejména práce s odbornou literaturou; výběr zdrojů, na základě kterých je práce zpracována, je na hranici přijatelnosti. Přes 
tyto nedostatky doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm "C". 
 

 
Otázka k obhajobě: 
Jak byste popsal grafické vyjádření energetických vlastností EŠOB a PENB? 

 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 16.6.2020     Podpis: 


